
 

 

 

     

 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 τον Υπουργό Υγείας 

  

Θέμα: Ζητήματα στελέχωσης του  Θ.Χ.Π. Ευρυτανίας 

 

Σύμφωνα με καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων το Θ.Χ.Π Ευρυτανίας 

αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης.  

 

Όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι  στις ανακοινώσεις τους: 

 

Στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας εργάζονται από τις 16/6/2021, δέκα 

(10) επικουρικοί υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, οι συμβάσεις των οποίων λήγουν στις 

15/6/2022. 

 

Οι συνάδελφοι επικουρικοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Φορέα. 

 

Εν μέσω πανδημίας, συνέβαλαν καθοριστικά στην όλη προσπάθεια μας,  να μη 

θρηνήσουμε θύματα ενώ καθημερινά, συμβάλλουν στη λειτουργία του Θεραπευτηρίου, 

δεδομένης της έλλειψης μόνιμου προσωπικού. Παρά τις  προσλήψεις από την Προκήρυξη 

7Κ/2019 του ΑΣΕΠ, ο αριθμός των μόνιμων υπαλλήλων είναι κάθε χρόνο και μικρότερος 

λόγω των συνεχών συνταξιοδοτήσεων.  

 

Η νέα έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για το 2022 περιλαμβάνει 5 

υπαλλήλους, αριθμό ελάχιστο σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. 
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Άλλωστε, η συνεχής εναλλαγή του  προσωπικού λειτουργεί ανασταλτικά στην εύρυθμη 

λειτουργία του Θεραπευτηρίου, δεδομένων και των αναγκών των περιθαλπόμενων, οι 

οποίοι χρειάζονται ένα σταθερό περιβάλλον και εργαζόμενους με εμπειρία.  

 

Όλο το προηγούμενο διάστημα, και ενώ σε άλλα Κέντρα Πρόνοιας οι συνάδελφοι που 

προσλήφθηκαν μαζί τους απολύονταν, η ενημέρωση που είχαμε από τη Διοίκηση ήταν ότι 

γίνεται αγώνας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να παραταθούν, 

χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. 15 ημέρες πριν τη λήξη των συμβάσεών τους μας 

ανακοινώθηκε από τη Διοίκηση ότι καμία παράταση δεν θα δοθεί. 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη την σοβαρότητα του θέματος , 

 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

 

1. Είναι ενήμεροι για τα όσα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης ενίσχυσης του Κέντρου προτίθενται να λάβουν; 

3. Τι θα γίνει με τους τωρινούς συμβασιούχους; 

4. Ποιες πρωτοβουλίες θα λάβουν για να μην ανακύψουν μελλοντικά τέτοια 

ζητήματα;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




